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Be positie van premi«r MACMILLAN in het Lager-
iiuia is danig verzwakt. Voor het eerst sedert de Suez-
kwestia heeft aich in het Ititgearlmia een gevaarlijk gro-
te actiegroep gevormd* weliswaar van diverse pluimage,
maar voor een groot deel bestaande uit leden van da
"iaperialistische" reohtervleugel, die niet alleen ge-
kant £ijn tegen Î CKILLÂ Ts beleid in Afrika f staar dié
aet ook aosilijk beginnen te vixtdLe^L MAÖMIXMFs arrogan-
tie ts slikken en zic& te vsrsoenen met ds
lî ieid tegeaoves d@ doar hom geleiile

In het Lagerhuis ia men geüöigd het gedrag van
ex-iatiniaters suLs «en barometer te beschouwen. Be meeste
miaiatere die hun zetel verliezen» plegen sida lange
tijd kalm te houden. Want als één premier sterk genoeg
is om te ontsla&a of ontslag te &snvaarden, is nij ook
cterk genoeg 021 aielt niet 3 aan te trekken van de reac-
ties der betrokkenen, dié (l«n ook meestal er het zwij-
gen toe doen. Maar zodra -ie slachtoffers, teruggekeerd
n&ar de gewone ledentoanken, sieh feegianea te roeren, is
duidelijk, dat ai 3 «en Veriswskfcing hebben geconstateerd
van êe pöeitie vsn de leider*. Sr- wan xttirite eerder Isê -
kcnd , da-t Lord SALISBURY na vier Jas? gsswegen te heb-
toen alch oegon te roeren, en dat hii de geeatelijfce va-
der van de opstandelingen in het Lagerhuis is» Maar nu
heeft hi3 een iisvige aaaTal tegen Ministar MACLBOD

3AI«ÏSBïïSr weet mstsr al te gö*d» dat
alechte met insteamiag van MACMU-LAN handelt, en derhal-
ve was de ajigB̂ L ia feite tegen MASKüMJI get-iölïl.t die
is t95f sesd«r enige weeiszin iord SAldSBHEÏ mit liet fc«-
t>inet liet treden. Men is van mening, dat SALISBURY de



lont in Jaet krult heeft geetofcen In de hoop
tïi het Lagerhuis te bewegen tot die aanvea over te gaan.
De H hard e" kara van deze aanhang omvat ongeveer veertig
coaservatieve Lagerhüisledon, dié evenwel een ietwat &ar-
seiende stsun fcrijgen van een ander veertigtal.

ei-minister 23JSÏ05. Ex-minister AutJ3?öy ^r<SfïES ü««ft hevige
aanvallen op d* jrdgttflzzg gelanceerd en ook een aantal an-
dere «x-ml2ii0tè3?» ttilï d* miaistej-fSle jimiores ÖÖ«Q
haaldelijk; aanvallen op de regering en op MACMlLI,ABr,-,
S«a i» «cfettr irari mening, dat MACHÏLJiAS g*«s grvsau? loopt
Zijn natt%i«m in bet land is Weliswaar geslonken, doch nog

verdwenen. Maar in &<*$ ï«f erhuis ie aijn
«en feit, waarvan eofc 4*

«aals mtt &aar iasressiviteit
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